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ANDERS wenst aan de bewoners van Wachtebeke een sociaal, ecologisch maar betaalbaar
alternatief aan te bieden, met respect voor het individu.
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Iedereen is v
nieuwjaarsreceptie op
17 januari 2009 in de
voormiddag op het
Jules Persynplein

Word steunend lid van Anders
WAT DEED ANDERS VOOR U IN 2008?
Enkele voorbeelden:
- 2 stookolie-acties voor een totaal van 120.000 l (totale besparing €9.220)
- Steun aan het verzet tegen inplanting 19 nieuwe woningen in Warandewijk en tegen de locatie van het
containerpark
- Voorstellen van oplossingen met betrekking.tot woonproblemen en locaties voor sportverenigingen
- Acties om op energiekosten te besparen
- Aanzet tot het verkrijgen van buslijn 76
- Uitgebreide informatie en objectieve duiding over gemeenteraden, OCMW, enz.
- WAC organiseerde de film ‘Ben X’, film ‘Persona non grata’ over Frans Wuytack ism KAV, gsm- en PCinitiatie, een fietstocht en gaf de aanzet tot het succesvolle Noord-Zuidweekend
Geef ons de kans om in 2009 nog meer voor u te doen. Door slechts 5 euro te storten op rekeningnr. 0682476238-49 stimuleert u onze werking. Hartelijk dank !!!
Vul bijgevoegde kaart in en bezorg deze aan één van volgende bestuursleden :
Lia Bastiaens, St. Franciesdijk 40
Saskia De Ridder, Warande 4
Rosita Remorie, Overslagdijk 2
Anita Van Cronenburg, Persynplein 4a
Rudy Van Cronenburg, Schooteveldstraat 8
Rudy Van Vlaender, Axelsvaardeken 31
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Noord/Zuid-weekend 15 & 16 november
Noord/Zuid-weekend 15 & 16 november: groot succes dankzij veel helpende handen

Foto’s André Mulders

In april 2008 nam WAC (Wachtebeke Anders Cultuur) het initiatief om in Wachtebeke een grote activiteit op te zetten voor en rond ontwikkelingsprojecten die ondersteund worden door mensen van bij
ons. We schreven alle Wachtebeekse verenigingen aan die vanuit hun werking interesse hebben, of
zouden kunnen hebben, voor de Noord/Zuidproblematiek. Wat aarzelend begon groeide uit tot een
collectief van 14 verenigingen en lokale vertegenwoordigers van nationale organisaties die bereid
bleken samen de hand aan de ploeg te slaan.
Het weekend dat doorging in het CCW werd op zaterdagmorgen officieel geopend door provinciaal
gedeputeerde voor ontwikkelingssamenwerking Eddy Couckuyt en schepen Noëlla Bruggeman.
11.11.11, Amnesty International, Broederlijk Delen, FOS, het Internationale Rode Kruis, Pasparou,
Wereldsolidariteit en de Wereldwinkel met haar brede gamma aan producten, kregen de kans hun
werking voor te stellen Het OCMW van Wachtebeke verleende haar medewerking via de actieve deelname van de asielzoekers die de bezoekers op zaterdagmiddag vergastten op een zelfbereide lekkere gratis maaltijd. Het jeugdhuis Kasseiken verzorgde op zondagmorgen een (h)eerlijk ontbijt met producten uit de Wereldwinkel. Niet minder dan 115 mensen kwamen ontbijten waardoor 515 euro kon
worden gestort voor de 11.11.11-campagne. Yolande Ledent stelde een aantal van haar schilderwerken tentoon, de helft van de verkoopprijs stond ze af voor de projecten.
De belangrijkste doelstelling van deze tweedaagse bestond er evenwel in Wachtebeke te laten kennis
maken met dorpsgenoten die een (groot) deel van hun tijd besteden, of besteed hebben, aan de uitbouw van een project in een derdewereldland. Vijf Wachtebekenaren brachten een indrukwekkend
en soms emotioneel verhaal.
- Greet en Chris Celie brachten met hun getuigenis het geëngageerde werk van hun broer Rik in Bolivië een flink stuk dichter bij hun geboortedorp. Sinds 1990 verstrekt Rik, samen met zijn vrouw, medische zorgen aan bewoners in een onherbergzaam deel van het Andesgebergte.
Renaat De Witte ondersteunt, samen met een echtpaar uit Destelbergen, een onderwijsproject in het
noorden van Malawi. Hun enthousiast verhaal werd door veel mensen gesmaakt en dit niet alleen
vanwege de lekkere manda’s waardoor Afrika letterlijk kon worden geproefd.
- Pater Raymond De Caluwé, die als scheutist op verschillende plaatsen in Haïti heeft geleefd en gewerkt, gaf de aanwezigen een aangrijpend beeld van de noden en verlangens van de inwoners van
deze straatarme ‘parel van de Antillen’. Zijn respect en inzet voor de gewone Haïtiaan staat bij elke
toehoorder in het geheugen gegrift.
- Frans Wuytack bracht op de hem eigen wijze een overzicht van de recente (r)evolutie in Venezuela.
Vertrekkende van de immense problemen die hij in de tweede helft van de jaren zestig aantrof in de
sloppenwijken van Caracas, tot nu, ruim 40 jaar later, waar er kan worden vastgesteld dat analfabetisme zo goed als verdwenen is en de mensen eindelijk geloven in eigen kunnen.
- Nathalie Van der Aa tot slot, werkt als vrijwilligster bij het Israëlische comité tegen de vernieling van
Palestijnse huizen (ICAHD) in de bezette gebieden. Daarnaast is ze actief in het UNRWA, een sociaal
hulpprogramma van de Verenigde Naties, dat zich het lot aantrekt van de Palestijnse vluchtelingen.
Nathalie gaf ondermeer uitleg over het interessante project van microfinanciering waardoor mensen
aangemoedigd worden een eigen bedrijfje op te starten.
Op zondagmorgen, na het ontbijt, ging onder grote belangstelling het optreden door van het solidariteitskoor Sapukay
afgewisseld met passende gedichten door Frans Wuytack en Leen Van Rentergem.
In de namiddag was er mogelijkheid om bij Frans boetseerles te volgen; in een andere zaal gaf Ibrahim uit Niger, in vlekkeloos Nederlands, djembéles aan een10-tal enthousiastelingen, die later op het
podium de aanwezigen vergastten op hun eerste groot djembéoptreden. Hanna liet de jongsten zien wat ze met een spelkoffer konden
aanvangen. In een apart zaaltje kon men een 5-tal films bekijken over
ontwikkelingsamenwerking. Het weekend werd afgesloten met een
danshappening van dansgroep Harimon.
Zowel de deelnemers als de bezoekers toonden zich tevreden met
het verloop van dit eerste Noord-Zuid weekend in Wachtebeke. Alle
opbrengsten van dit weekend worden geschonken aan de deelnemende projecten. De organisatie was in handen van WAC en Curieus, de lokalen werden gratis ter beschikking gesteld door het gemeentebestuur, dat tevens financiële ondersteuning gaf in het kader van 10jaar CCW.
Tijdens deze tweedaagse draaide alles rond sensibilisering en het vergroten van de solidariteit met het Zuiden. Met ongeveer 450 bezoekers
denken we dat we kunnen zeggen dat we daar toch een stukje in geslaagd zijn en dat we aangetoond hebben dat “samenwerken werkt”.
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Stookolieactie
Tweede stookolieactie ANDERS Wachtebeke opnieuw
succes
De tweede gemeenschappelijke
aankoop van stookolie van ANDERS Wachtebeke werd opnieuw een succes. Op zaterdag
29 november konden de inwoners intekenen op onze aankoopactie. De periode rond Sinterklaas was ideaal voor deze
actie waarbij onze gezinnen op hun dure energiefactuur
konden sparen. Ongeveer 50 gezinnen konden genieten
van de 60.000 l stookolie die ANDERS had gereserveerd.
Samen genoten ze via deze actie van een korting van
niet minder dan 3.220 euro.
De stookolie werd vόόr 14 december aan huis geleverd.
We danken de inwoners voor hun enthousiaste positieve
reacties. We hopen volgend jaar via nieuwe aankoopacties opnieuw een pak gezinnen te kunnen helpen.

Uit de gemeenteraad
Na klacht ANDERS: nog geen
Gecoro in Wachtebeke
Onze gemeente heeft nog steeds
geen nieuwe GECORO. Nadat de
provincie twee gemeenteraadsbeslissingen schorste werd in de raad
van oktober een 3e poging ondernomen. Na een gegronde klacht
van ANDERS werd ook deze 3e
aanstelling door de provincie geschorst.
Wettelijk mag de Gecoro slechts 9 stemgerechtigde leden
tellen. In Wachtebeke hadden CD&V en VLD 10 leden
aangeduid. Bovendien gebeurde de stemming in openbare zitting en zonder enige voorafgaandelijke discussie of
overleg over de kwalificatie van de kandidaten. De notulen geven verkeerdelijk de indruk dat hiermee wel rekening gehouden werd. Het is onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat de burgemeester deze notulen getekend heeft.
De burgemeester is als voorzitter van de gemeenteraad
politiek verantwoordelijk voor de correctheid van het verslag en weet heel goed dat de wet moet gerespecteerd
worden.
Wij hebben de indruk dat er een politiek spelletje gespeeld werd. Er moest blijkbaar tot elke prijs vermeden
worden dat Urbain Meers opnieuw lid zou worden van de
Gecoro. Hij was al sinds 6 jaar lid van de Gecoro en fungeerde zelfs tijdelijk als secretaris, maar nu is hij ineens
niet bekwaam meer. De reden van zijn plotse
‘onbekwaamheid’ is bijna zeker te vinden in het feit dat hij
nu bestuurslid is van ANDERS. We trekken dan ook onze
conclusies uit deze onverkwikkelijke zaak.
Afschaffing deel van buurtweg nr. 14
(St.Franciesdijk-Cornilstraat): iedereen gelijk?
Sedert november 2006 zijn er plannen voor een verkaveling aan de St.Franciesdijk-Oudeburgse Sluis. De projectontwikkelaar vraagt nu de afschaffing van een deel van
buurtweg 14. Het schepencollege wordt gelast met een
onderzoek.
Rudy Van Cronenburg deelde mee dat de buurtbewoners
erg ontgoocheld zijn over de wijze waarop dit dossier
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wordt aangepakt. Ze hebben nooit een antwoord gekregen op hun bezwaarschrift. Dat is volgens de burgemeester niet verplicht, maar zou toch wel een teken van respect zijn t.o.v. die mensen.
Op een hoorzitting in 2006 kregen de bewoners van St
Franciesdijk nrs. 3 en 4 de stellige belofte van het college, net zoals alle andere buurtbewoners, dat ze op de
riolering zouden worden aangesloten. Nu lezen we in de
vergunning van januari 2008 dat ze niet worden aangesloten op de aan te leggen riolering, maar mogen wachten tot er in de St Franciesdijk riolering wordt aangelegd,
dus tot sint-juttemis. Ook 2 voorziene nieuwe woningen in
verkaveling 13 en 14 worden daardoor niet op de riolering
aangesloten. De mensen van de St Franciesdijk kunnen
niet weg met hun afvalwater; langs de voorkant zitten ze
aan de straat en aan de achterkant komt een verkaveling.
Verder vragen ze zich bij nazicht van de plannen terecht
af hoe ze in hun garage kunnen geraken. Hen was beloofd dat ze achteraan bereikbaar zouden zijn; volgens
deze plannen wordt dit moeilijk. Vooraan kan het zeker
niet, want daar ligt het wegdek 80 cm lager.
Waarom houdt men een hoorzitting als men de beloften die daar gedaan worden toch niet nakomt?
We dringen aan op aanpassingen van dit dossier, een
paar buizen over enkele meter steken kan toch niet de
grote meerkost zijn. De burgermeester zei dat dit technische opmerkingen waren en dat ze zullen bekeken worden.
Lia Bastiaens vroeg wanneer men start men met de aanleg van afvoerbuizen en wegdek aan deze verkaveling?
Momenteel is er, door het ophogen met grond op de verkaveling, enorme wateroverlast bij regenval.
Heraanleg Dorp en Persynplein
Rudy Van Vlaender (ANDERS) stelde voor om te onderzoeken of het project ‘Dorpskernvernieuwing’ niet in aanmerking kan komen voor subsibdies vanuit Europa of de
provincie Oost-Vlaanderen.
Er is nog niet bekeken of het dorp na heraanleg een aantrekkelijke ontmoetingsplaats wordt, met een versterking
van het verenigingsleven en een hogere aantrekkelijkheid
om in de dorpskern te wonen, waardoor de lokale economie zou opleven
Het schepencollege was bereid contact op te nemen met
de ontwerper om dit na te gaan. In de 1ste helft van 2009
zal er over dit project een informatievergadering komen
voor de Wachtebeekse bevolking.

Voor meer info: surf naar www.wachtebeke-anders.be
Word in 2009 lid van Anders,
stort vandaag nog 5 euro
op rekening nr. 068-2476238-49
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Wachtebeke kort
Wachtebeke sorteert prima
U, de Wachtebeekse inwoner,
haalt al verscheidene jaren goede cijfers inzake sortering van
afval. In 2007 overtrof U zichzelf
met amper 96 kg restafval. Proficiat Wachtebeke.
Personenbelasting en onroerende voorheffing blijven
gelijk in 2009
Voor het dienstjaar 2009 wordt door de meerderheid de
aanvullende personenbelasting vastgesteld op 8,5% en
1500 opcentiemen voor de onroerende voorheffing. ANDERS vond het niet correct dat we eerst de hoogte van
de belastingen stemmen en op een latere datum pas de
begroting; zo kunnen we onmogelijk onze controlerende
functie als raadslid uitoefenen.
Een nieuwe straatnaam in Wachtebeke
Op advies van de Heemkundige Kring krijgt de voorziene
verkaveling tussen Molenhoek en Molenstraat de naam
Molenakkerstraat (naam teruggevonden in een landboek
van 1662).
Politiezone Puyenbroeck heeft meer geld nodig, maar
belooft geld terug te geven
De politiezone Puyenbroeck heeft de bijdrage van de gemeente Wachtebeke voor 2009 vastgesteld op €
437.379,00. Een verhoging tov vorig jaar met meer dan
10% ingevolge 3 indexaanpassingen van wedden, weddenverhogingen door CAO’s en andere extra toelagen
voor personeel. Aan de inkomstenzijde is er anderzijds
onzekerheid over de gelden uit het verkeersveiligheidsfonds (- 15%?) en een te lage basistoelage van de federale overheid door slechts een gedeeltelijke indexatie. De
politie besliste 4 vacante plaatsen niet in te vullen als besparingsmaatregel, een beperking van de overuren en wil
geld terug storten als er toch meer geld komt van de federale overheid. Van Cronenburg wenste de politiekorpschef proficiat met deze maatregelen en noemde dit een
voorbeeld van goed bestuur voor andere onderliggende
besturen. Wie het schoentje past trekke het aan.
Vraag tot aanleg voetpad

Lia Bastiaens stelde vast dat vanaf het fietspad aan de
Langelede ter hoogte van de Oudeburgse Sluis er geen
veilige voorziening is voor voetgangers. Met het bouwen
van 5 nieuwe huizen zal ook het parkeren van auto’s nog
een extra gevaar betekenen. Ze vroeg de aanleg van een
voetpad, zodat het voor wandelaars en joggers, maar
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vooral voor mensen met een kinderwagen en rolstoel veilig wordt. Door de aanleg van een voetpad in die straat
zou er een veilige aansluiting vanaf het fietspad naar de
Cornilstraat en St-Franciesdijk komen. Het schepencollege zal dit in beraad nemen.
Nieuw Jeugdlokaal en sportinfrastructuur BPA De Bergen: geen rekening gehouden met duurzaamheid
Lia Bastiaens meldde dat er aan de
milieuadviesraad nog geen advies
was gevraagd over het aspect van
duurzaamheid. De plannen voor het
jeugdlokaal werden door het schepencollege voorgelegd aan de Milieuadvieswinkel. Conclusie:de voorliggende raming van de architect is voor bijna alle posten onderschat en er zouden
meer duurzame materialen moeten gebruikt worden. Toch
zal enkel de dakbedekking aangepast worden omdat het
schepencollege van mening is dat het jeugdlokaal slechts
wekelijks zal gebruikt worden. Waar moeten andere
jeugdverenigingen dan de Chiro dan naartoe?
Ook voor de sportinfrastructuur BPA De Bergen zijn geen
voorwaarden opgelegd inzake duurzaamheid. Het schepencollege is er helaas nogal gerust in dat dit allemaal in
orde zal zijn en geven Konstruktiemaatschappij Jette
“carte blanche”.
E-loket moet beschikbaar zijn voor iedereen
Rosita Remorie: tijdens de gemeenteraad van september
werd meegedeeld dat het E-loket (electronisch) beschikbaar was voor de inwoners. We vinden dat heel positief
maar er is op de site nog geen duidelijke melding te vinden dat momenteel registratie via de site van Fedict enkel
mogelijk is voor inwoners met de Belgische nationaliteit.
Graag een vermelding op de website.
Begroting 2009 Kerkfabriek OLV-Geboorte Overslag.
In de begroting worden grote sommen voorzien voor de
verduurzamingswerken van de pastorij en woningen van
de kerkfabriek. Lia Bastiaens merkte op dat het nogal
kras is dat de gemeente moet bijleggen voor onderhoudswerken aan woningen van de kerkfabriek. Indien de pastorij toch niet gebruikt wordt door de pastoor kan die ook
verkocht worden. Idem voor de andere woningen van de
parochie. Bovendien worden de inkomsten uit de huur
dan ook niet als compensatie voor de kerk gebruikt.
Inspraak en actieve deelname aan het gemeentelijk
beleid.
Op 1 januari 2007 trad het nieuwe Gemeentedecreet in
werking. Eén van de doelstellingen die de Vlaamse Overheid met deze wet beoogde was het vergroten van de
mogelijkheid voor de burger om bij het beleid van zijn
gemeente betrokken te worden. Gehoopt werd dat hierdoor de kwaliteit van het gemeentelijk beleid zou verbeteren.
De nieuwe wetgeving laat de inwoners toe om in de gemeenteraad voorstellen te doen, problemen en noden
aan te kaarten of vragen te stellen over de beleidsvoering
en de dienstverlening van hun gemeente. Tevens kunnen
zij hun ideeën zelf toelichten op de gemeeteraad. De raad
is verplicht zich over het voorstel van de inwoners te buigen als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.
Lees verder blz 6
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Wat is voorzien?

Openbaar vervoer

Verzoekschriften aan de gemeenteraad:
Iedere inwoner heeft het recht vragen schriftelijk, via brief
of petitie, in te dienen bij de gemeenteraad. Het verzoekschrift dient betrekking te hebben op de rechtstreekse
bevoegdheid van het gemeentebestuur of het gemeentelijk belang. Het kan gaan om een klacht of een vraag om
het beleid of de gemeentelijke reglementering te wijzigen.
De verzoeker kan eventueel worden gehoord door de
gemeenteraad. Deze raad wordt geacht binnen de 3
maanden na de indiening van het verzoekschrift een gemotiveerd antwoord te verstrekken.
Voorstellen van inwoners:
De inwoners hebben het recht zelf vragen en
voorstellen over de gemeentelijke beleidsvoering en
dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad te
brengen en deze, indien nodig, zelf toe te lichten. Om de
agenda te halen moeten de voorstellen gesteund worden
door 2 % van alle inwoners van Wachtebeke die ouder
zijn dan 16 jaar. Op dit moment zijn hiervoor 116 personen nodig die het voorstel steunen en ondertekenen. Alle
voorstellen die minstens 20 dagen voor de volgende gemeenteraadszitting zijn ingediend, worden tijdens de vergadering behandeld.

U heeft het recht, maak er gebruik van !

Anders luistert
Ophaling snoeihout
Rosita Remorie meldde dat diverse
inwoners vragen om de ophaling
van snoeihout te verschuiven naar
de maand november omdat er dan
meer kans is dat het merendeel van
de inwoners klaar is met het tuinonderhoud en de hoeveelheid snoeihout groter zal zijn. Wordt onderzocht.
Verharding niet verharde wegen wanneer?
Rosita Remorie vroeg nogmaals wanneer er een oplossing komt voor de onverharde wegen op onze gemeente.
We zijn tevreden over de werken die uitgevoerd zijn in
een zijstraat van het Axelsvaardeken. Een grote verbetering voor de bewoners. We vragen ons wel af wanneer er
een oplossing komt voor de andere onverharde wegen,
bv. het onverharde deel van de Bovenhoek. Dit probleem
werd door ons al verschillende keren naar voren gebracht
en de mensen die aan die onverharde wegen wonen vragen al lang om een oplossing. Tot nu toe is daar echter
weinig van te merken. Schepen De Block zei dat de weg
in de Bovenhoek niet erkend is als openbare weg. De
gemeente kan ze wel erkennen, maar voorrang wordt
geven aan werken die lopende zijn.

Betere verbinding naar Gent met het openbaar vervoer
Eén van de belangrijkste klachten van Wachtebekenaren is
het gebrek aan openbaar vervoer van
en naar Gent. Vanaf zondag 14
december 2008 kwam daar toch
enige verandering in. De Lijn
lanceerde een uitbreiding van
het traject van buslijn 76 tot in Wachtebeke. De nieuwe
uurregeling kunt u vinden op de website van ANDERS. U
leest er meer over op de laatste pagina van inspraak
Plus.
ANDERS Wachtebeke ijvert sedert jaren voor de uitbreiding van het beperkt aanbod aan openbaar vervoer bij
ons. Met succes! Maar de uitbreiding van deze buslijn is
niet voldoende.
Het station in Beervelde werd deze maand heropend en
daar zijn we blij om. We willen graag een trein/
tramverbinding via de bestaande goederenspoorlijn tussen Gent Dampoort en ArcelorMittal(Sidmar). De bedrijven (Arcelor Mittal, Volvo en het Skaldenpark) en vakbonden in de Gentse kanaalzone zijn geïnteresseerd om hun
personeel met het openbaar vervoer op het werk te krijgen. Ook de gemeente Zelzate toont interesse. In eerste
instantie ging het om een light-railformule met een Park
en Ride naast Arcelor Mittal. De inwoners van Wachtebeke zouden op amper 25 minuten de Dampoort kunnen
bereiken, een unieke mogelijkheid om veilig in Gent te
geraken.
Alles leek op het goede spoor te zitten tot de NMBS recent meedeelde dat ze deze lijn niet geschikt vindt voor
een light-rail spoorverbinding. De NMBS stelt dat het project te duur is en niet rendabel en wil de piste van een
gewone treinverbinding onderzoeken.In de voorgaande
studie werden de inwoners van Wachtebeke jammer genoeg niet bevraagd. Waarom niet? ANDERS Wachtebeke
eist dat onze inwoners bij de nieuwe studie wel bevraagd
worden. We willen dat de inwoners van de gemeenten in
de kanaalzone staatssecretaris Schouppe (CD&V) bevoegd voor de NMBS, bestoken met argumenten over de
noodzaak van deze treinverbinding. Het is nodig de
krachten te bundelen in Wachtebeke en omgeving om
deze spoorlijn te realiseren.ANDERS drong in de gemeenteraad aan om bij de NMBS eensgezind te pleiten
voor deze spoorlijn.

Foto lijnbus

KWZI Overslag aanbesteding begin volgend jaar
Rosita Remorie vroeg waarom de mensen die een bezwaarschrift hadden ingediend tegen deze KWZI geen
antwoord hadden gekregen. De burgemeester wist niet
dat deze mensen antwoord moesten krijgen, hij vond dit
een taak voor Aquafin als bouwheer (nvdr : onwaar). Verder hoorden we dat met de bezwaren ofwel rekening is
gehouden ofwel werden ze weerlegd. Schepen de Block
wil aanbesteden begin 2009.
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Energiesparen
Energie besparen met een investering van 0, 10, 100, 1.000 en 10.000 euro
ANDERS, WAC en Curieus organiseren in samenwerking met de Milieu advieswinkel Gent, VIBE* en Tandem
een infoavond over investeringen om energie en dus ook geld te besparen.
Dit op vrijdag 20 februari 2009 om 19.30u in het CCW, Dr. J. Persynplein 6 – 9185 Wachtebeke. Toegang: Gratis
Energie besparen betekent geld besparen. Tijdens deze voordracht wordt er dieper ingegaan op een aantal zeer concrete ingrepen die iedereen thuis kan uitvoeren, ook zonder zware investeringen of verbouwingen. Heel praktijkgericht
wordt er uitgelegd hoeveel je kan besparen met een klein (100 euro), middelgroot (1.000 euro) of groot (10.000 euro)
budget. Wat kan je met dat geld doen en hoeveel bespaar je ermee? Spaarlampen, radiatorfolie, thermostatische radiatorkranen, verbeterd dubbel glas, zonneboilers, isolatie, hoogrendementsketelsU Het komt allemaal aan bod. Ten slotte
gaan we ook in op het belastingvoordeel en de subsidiemogelijkheden voor energie besparende maatregelen.
Hoewel de besparing bij dakisolatie het grootst is, blijkt uit cijfers dat vooral premies voor isolerende beglazing en condensatieketers worden aangevraagd. Met een bijkomende premie van 500 euro voor het aanbrengen van dakisolatie wil
de Vlaamse overheid vanaf januari 2009 deze ingreep extra interessant maken. Tegen 20 februari hopen we tevens
meer duidelijkheid te hebben over de ‘groene leningen’ waartoe de Vlaamse regering in december ’08 heeft beslist. Om
investeringen in energiebesparing aan te moedigen zullen particulieren een lening kunnen afsluiten waarbij de overheid
een deel van de maandelijkse intrest betaalt, terwijl 40% van de eigen interesten fiscaal aftrekbaar wordt. Meer details
tijdens de info-avond. Noteer de datum alvast in uw agenda!

* VIBE = Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch Bouwen en Wonen.

Plan “De Bergen”
Waarom ANDERS de ruilovereenkomst tussen de gemeente en een projectontwikkelaar uit Jette niet heeft
goedgekeurd.
Tijdens de gemeenteraad van eind november brachten
de meerderheidspartijen (CD&V en Open VLD) opnieuw
de ruilovereenkomst op de agenda. Rudy Van Vlaender
(ANDERS) had tijdens de raadszitting van juli gewezen
op een grove vergissing in de eerste versie van de overeenkomst, waardoor het werkstuk diende aangepast te
worden.
Deze fouten zijn nu uit het dossier verdwenen, maar
daarmee is er niks veranderd aan de opzet van de ruil.
CD&V en Open VLD blijven bij hun plan de gemeentelijke
percelen in het woongedeelte van BPA De Bergen
(Stationsstraat) te ruilen tegen sportterreinen die 2 voetbalvelden omvatten, inclusief clublokaal en joggingpiste.
ANDERS vindt nog steeds dat het college beter een ander alternatief had bekeken voor de realisatie van een
gedeelte van de sportinfrastuctuur, waarbij een belangrijk
deel van de percelen in woongebied in gemeentelijke eigendom bleven. Op die manier was het tenminste mogelijk geweest een gemeentelijk woonbeleid te ontwikkelen.
Met de eigen gronden in BPA De Bergen had de gemeente nl. een unieke kans de jonge inwoners van Wachtebeke een behoorlijke zet te geven in de richting van een
betaalbare woning. CD&V en Open VLD hebben gekozen
om hiervoor geen inspanningen te leveren en dat is voor
veel mensen een enorme teleurstelling.
ANDERS is er zich van bewust dat verschillende sportverenigingen kampen met acute terrein problemen. We
kunnen ons echter niet vinden in de gemakzuchtige oplossing van een ruilovereenkomst waarvoor het schepenInspraak plus Jaargang 26 nummer 4 – december 2008

college heeft gekozen. Een deel van de sportinfrastructuur had kunnen ontwikkeld worden via het Vlaams Sportinfrastructuurplan. Het schepencollege heeft hiertoe eind
2007 een oproep tot inschrijving ontvangen van de
Vlaams minister van sport, maar besloot niet in te gaan
op deze uitnodiging. Tot eind september 2008 hadden
alle Vlaamse gemeenten de mogelijkheid in een structuur
te stappen die door de Vlaamse overheid wordt begeleid
en financieel ondersteund. Ondertussen zijn er 168 projecten ingediend waarbij de betrokken gemeenten kunnen
gebruik maken van de 140 miljoen euro die de Vlaamse
overheid beschikbaar stelt om nieuwe sportinfrastructuur
aan te leggen of oude te moderniseren. Niet zo in Wachtebeke, hier wordt het schepencollege verblind door de
ruilovereenkomst met een projectontwikkelaar die wat
graag de gronden in BPA De Bergen bouwrijp zal maken
en zijn gemaakte kosten voor de aanleg van de voetbalvelden kan doorbelasten aan de gemeente (met dank aan
de belastingbetaler) en aan de toekomstige kopers van
de bouwpercelen in De Bergen.
Misschien is er toch nog enig licht te bespeuren in dit
troubel dossier. Begin december keurde de Vlaamse Regering het grond- en pandenbeleid goed. De doelstelling
van dit decreet is te zorgen voor betaalbaar wonen voor
iedereen. Wat de plaatselijke CD&V en Open-VLD nalaat
te doen wordt vermoedelijk door de Vlaamse Regering
verplicht gemaakt. ANDERS neemt alvast voorbereidende stappen om een maximale invulling van deze doelstellingen in Wachtebeke mogelijk te maken. Om te beginnen
benutten we de periode waar binnen gewacht dient te
worden om de verontreiniging in de toekomstige sportgronden te verwijderen.
Wordt vervolgd......
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OCMW

OCMW : raken we vooruit?
In de OCMW-raad wordt al maandenlang gediscussieerd
over oplossingen om de financiële situatie onder controle
te krijgen en te houden. Ook in de gemeenteraad krijgt
het OCMW alle aandacht. De afrekening voor het jaar
2007 en een begrotingswijziging voor 2008 stonden op de
agenda. Als we het bedrag van de gemeentelijke bijdrage
bekijken zou men kunnen zeggen dat er vooruitgang is,
want hetgeen de gemeente moet bijpassen, €1.190.000
wordt (nog?) niet verhoogd. Maar dit is slechts de eerste
budgetwijziging. Zoals iedereen verwachten we nog een
tweede budgetwijziging waarvan we als raad kennis krijgen half volgend jaar. M.a.w. een aanpassing wanneer
we er niets meer aan kunnen veranderen en we als gemeente mogelijks de bijkomende tekorten moeten betalen.
Als men geen potjes met overschotten had gevonden zou
nu al een gemeentelijke bijdrage nodig zijn van
1.347.525 euro.
Er is nog altijd geen goedgekeurde degelijke personeelsformatie. We hebben als gemeenteraad en schepencollege een eerstelijnsrol als controleorgaan. Daarom was
ANDERS bijzonder verheugd dat de meerderheid en oppositie zich volledig vonden in een verklaring in de
OCMW raad van september om de toestand te saneren.
Citaat uit de verklaring van de voorzitster in openbarezitting:
“We betreuren ten zeerste dat er nog steeds
geen gebundeld personeelsbehoeftenplan klaar is, een
goed onderbouwd plan met een verklarende nota Een
paar raden terug is er ook de vraag gesteld om toch
eens te vergelijken met de studie van Vereniging Van Steden en Gemeenten.
Wij hebben daar goed aan meegewerkt en de cijfers die
we daar hebben ontvangen zeggen ons andere gegevens
dan het plan dat hier voorligt. In het plan dat voorligt
wordt er nog personeel gevraagd en volgens de VVSG
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IP: Het nieuwe jaar komt er aan. Staan er voor 2009 nieuwe plannen in de steigers op Puyenbroeck?
Peter Hertog: “Zoals gezegd leggen we een nieuw fietspad aan. Daarenboven gaan we volgend jaar ook een
passief gebouw oprichten op Puyenbroeck. Dat gebouw
zal er komen aan de ingang van het domein en zal volledig volgens de principes van het passief bouwen worden
opgetrokken. Maw: het wordt een gebouw dat zo goed als
geen energie verbruikt. In het gebouw komt een tentoonstellingszaal, administratieve ruimtes, meer ruimte voor
de educatieve werking enzovoort. Het gebouw past ook in
onze nieuwe visie op Puyenbroeck. Samengevat: minder
grootschalige evenementen en meer aandacht voor natuur, milieu en educatie. Daarom ook dat we volgend jaar
gaan onderzoeken of de oprichting van een demonstratiepark met kleinschalige windmolens niet tot de mogelijkheden behoort. Puyenbroeck moet een oase van rust blijven
en een voorbeeld zijn van ecologisch en energievriendeInspraak plus Jaargang 26 nummer 4 – december 2008

zitten we nu ruim 70% boven de bovennormfactor. Tehuis De Mey behoort tot de groep van 30 rusthuizen
(25,86%) met een bovennormfactor van meer dan 30%.
Dit nog zonder rekening te houden met de logistieke medewerkers die ontegensprekelijk verzorgende taken opnemen en de interims die nodig waren om het werkschema ingevuld te krijgen. Bovendien behoort ons rusthuis in
die studie tot de groep met een lage zorgload, dus 60%
B, C, CC of CD. Samenvattend kan ik maar uit naam van
de raad zeggen dat ik dit alles ten zeerste betreur.
Conclusie van de OCMW voorzitster Wuytack (VLD):
We vragen een gebundeld document tegen de
raad van oktober dat gebaseerd is op enerzijds de indicatoren uit de VVSG-studie en anderzijds de noden en behoeften die nodig zijn in het rusthuis. Het plan dat voorligt
zegt enkel hoeveel we hebben maar spreekt niet over de
mensen die echt nodig zijn. Graag dus ook deze berekening in het geheel opnemen.
De voltallige raad sloot zich enthousiast aan bij deze verklaring. Bravo voorzitster en OCMW-raad, dat was duidelijke taal.
In deze budgetwijziging 2008 stellen we met onthutsing
vast dat het bedrag dat aan interims in 2008 wordt besteed van 25.000 naar 150.000 wordt opgetrokken. We
kregen in de OCMW-raad te horen dat dit kwam door vele
zieken onder het personeel. Maar zomaar geloven hebben we afgeleerd, controle leert ons dat dit niet de waarheid is. De zoveelste maal is duidelijk dat we met kluitjes
in het riet worden gestuurd. Er was ons toegezegd dat
het bedrag voor interims in 2008 fors lager zou zijn, want
het ging dalen omdat er extra personeel werd aangeworven en er een werkrooster werd ingevoerd.
Iedere inwoner draagt per jaar €200 bij aan het OCMW
zoals een raadslid van CD&V terecht opmerkt. Waarmee
we een triestige tweede plaats bekleden in Vlaanderen,
na het armlastige Zelzate. Als we een gemeente zouden
zijn met veel kansarmoede, dan hadden we geen moeite
met hoge kosten voor het OCMW en sociaal beleid, solidariteit is nodig. Maar zo’n een arme gemeente zijn we
niet, integendeel.
Het rusthuis laat een tekort optekenen van €741.620 of
bijna 25 % van de uitgaven.
Daarom: laat ons vasthouden aan de duidelijke verklaringen welke we samen eerder hebben afgelegd, meerderheid en oppositie in gemeenteraad en OCMW-raad over
kostenbesparingen in het OCMW, besparingen die een
kwalitatief sociaal beleid niet in het gedrang brengen.
lijk beheer.”
IP: Vanaf 14 december doet de nieuwe lijn 76 om het uur
onze gemeente aan en maakt op deze wijze onze bereikbaarheid van en naar Gent via het openbaar vervoer
stukken beter. We hebben als fractie Anders dit dossier
bij u al veel eerder aangekaart en zijn blij over deze realisatie.
Peter Hertog: “Geloof me vrij, ik ben minstens even blij
als jullie. Een dossier zoals dit kan soms snel wijzigen.
Enkele jaren geleden zag het er nog naar uit dat de realisatie onmogelijk leek, en plots – op een goed jaar tijd –
komt die lijn er dan toch. Dit komt zeker ook doordat de
samenwerking met De Lijn momenteel zeer goed verloopt. Wat me ook verheugd is dat ons domein vanaf 14
december zelfs 3 haltes kent. De bus stopt zowel aan het
Mola, als op parkings 1 (recreatiedomein) en 2 (sportcentrum). De Lijn zorgt voor de bussen, de provincie voor
de perrons en de bushokjes. Nu is het wachten op de
bezoekers.
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Activiteiten
WAC en Curieus organiseren filmvoorstelling:

Sicko
op maandag 29 december 2008 te 20u in de Keurezaal, CCW, Persynplein te Wachtebeke
Gratis toegang, wel reservatie vereist bij bestuursleden WAC en Curieus of in CCW.
Meer info : Wesley Antheunis, Stationsstraat Wachtebeke. Mail Wesley_antheunis@hotmail.com
Film van Michael Moore uit 2007 VS - Thema: gezondheidszorg
Michael Moore's nieuwste documentaire 'SICKO' schopt deze keer niet alleen president
Bush tegen de schenen, maar stelt, over de politieke grenzen heen, de Amerikaanse gezondheidszorg aan de kaak. "We zijn het rijkste land van de wereld. We besteden meer
aan gezondheid dan elk ander land. En toch hebben we de slechtste gezondheidszorg
van het Westen. Komaan mensen, we kunnen beter dan dat", spreekt Moore de pers toe
op het internationale filmfestival in Cannes.
De nieuwe film van Michael Moore brengt de gezondheidszorg in de Verenigde Staten in
kaart, of liever gezegd, het gebrek eraan. 50 miljoen mensen in de VS hebben geen enkele vorm van ziekteverzekering. Zij die wel verzekerd zijn kunnen evenmin op hun beide
oren slapen. "In onze wetgeving staat geschreven dat iedere organisatie moet instaan
voor een zo groot mogelijke opbrengst voor de aandeelhouders. Het gevolg daarvan is dat
de verzekeringsmaatschappijen zo weinig mogelijk medische hulp aanbieden om zo de
winsten hoog te houden", aldus Michael Moore." 'SICKO' gaat dan ook in de eerste plaats
over de Amerikanen die wél een ziekteverzekering hebben, maar die nog steeds niet kunnen genieten van een eerlijke gezondheidszorg.
Curieus en WAC brengen deze sterke sociale film om ook de discussie te openen over de toekomst van onze sociale
zekerheid in Europa , België en Vlaanderen.

Heeft u nog oude super 8 filmpjes liggen?
In januari organiseert Curieus een inzamelmoment van 'De Jacht op Super 8'.
Heeft u nog oude super 8 filmpjes liggen waar u niks meer kan aanvangen? Omdat u geen projector meer heeft? Curieus biedt u de mogelijkheid om deze filmpjes uit de oude tijd te digitaliseren. Ze worden bij ons op een dvd gebrand,
waardoor de mensen ze eindelijk terug kunnen bekijken via hun dvd speler.
Op maandag 26 januari 2009 kan u uw oud beeldmateriaal binnenbrengen van 16 tot 20u in café Rozenhof, Dorp 80.
Vanaf midden maart kan het gedigitaliseerde filmmateriaal opgehaald worden (super 8 spoelen en de dvd) en wordt er
afgerekend (€ 1per minuut). Curieus heeft dit project op nationaal niveau georganiseerd. Men kan dan op een regionale
slotavond samen genieten van een montage die Curieus heeft samengesteld. De digitalisatie gebeurd door de gespecialiseerde firma Digidat. De dvd’s hebben een gepersonaliseerde cover en een menu.
We denken op deze wijze een schat aan beelden te zien over de jaren 50 , 60 en 70. Informatie bij Rudy Van Cronenburg, tel 0478/21.48.83 of andere Curieus bestuursleden.

Curieus natuurreis naar West Canada
Infoavond op vrijdag 16 januari 2009 te 20u in zaal Rozenhof, Dorp 80
Het is eindelijk zover! Curieus plant een 16-daagse reis naar West-Canada in de periode eind augustus, begin september. Een prachtige natuurreis: de Rocky Mountains, de walvissen, de beren , de zalmen die springen, de mooie stad
Vancouver ,enz.
U verneemt er alles van op 16 januari. Gratis toegang en vrijblijvend gratis informatie. Wees wel snel om in te schrijven
want het wordt zoals steeds drummen om er bij te zijn.
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Wachtebeke en de provincie
Provincie bereid 70% te betalen voor het verwijderen van de waternavel in de Langeledevaart
Inspraak Plus had een gesprek met gedeputeerde
Peter Hertog (sp.a) bevoegd voor Wegen - Mobiliteit –
Water – Onderwijs – Recreatiedomeinen
IP: Het probleem van de explosieve groei van waternavel in
de Langeledevaart zorgt jaarlijks voor zeer grote ergernis bij
de inwoners. Het polderbestuur
wijst op de jaarlijkse hoge kosten voor de verwijdering van de
waternavel en schuift de verantwoordelijkheid door naar de
provincie. De Wachtebekenaren zien in de loop der jaren
echter geen verbetering of oplossing. Een definitieve oplossing zal er wellicht enkel komen als alle huizen langs de
Langeledevaart op riolering worden aangesloten. Welke
maatregelen zijn mogelijk om de jaarlijkse hinder te verminderen en op termijn tot een definitieve oplossing van
deze waternavel te geraken?
Peter Hertog: “Exotenbestrijding. Dit is een moeilijk punt.
Toevallige passanten zeggen wel eens dat ze het wel
mooi vinden, zo’n groentapijt op het water, maar wie met
waterbeleid bezig is, of gewoon in de buurt woont weet
wel beter. De planten verhinderen de goede waterafvoer,
verstoppen pompgemalen, halen al de zuurstof uit het
water en maken het dus biologisch dood, met vissterfte
als gevolg. Sinds 2007 zet het provinciebestuur de grote
middelen in voor een bestrijding van exotische waterplanten die veel van onze waterlopen innemen. We trekken er
veel middelen voor uit en hebben contracten met aannemers om de planten te verwijderen. De Langelede wordt
echter beheerd door de Polder van Moervaart en Zuidlede. Het is dus aan het polderbestuur om als eerste het
initiatief te nemen voor de verwijdering van de waternavel
die inderdaad de Langelede overwoekert. Het polderbestuur kan daarbij rekenen op een tussenkomst van
70% in de kosten door de provincie, 30 procent van de
kosten moet ze zelf dragen. In ruil daarvoor verzorgen
wij ook de nazorg, want na een verwijdering moet er nog
lang nazorg gebeuren om te verhinderen dat kleine restjes terug uitgroeien tot grote tapijten. Toch zijn onze inspanningen blijkbaar onvoldoende voor de polder om in
gang te schieten. Begin 2009 heb ik hierover een onderhoud met hen en hoop ik hen alsnog te overtuigen.”
IP: Vorig jaar heeft ANDERS in de gemeenteraad de idee
gelanceerd van een fietsbrug over de Langelede. Zo’n
brug biedt mogelijkheid voor recreatieve en schoolgaande
fietsers. Heeft u hierover nieuws?
Peter Hertog: “De gemeente Wachtebeke heeft ons deze
zomer een brief gestuurd om te vragen of de Provincie
financieel wilt tussenkomen in de aanleg van een fietsbrug over de Langelede. Ik kan de vraag begrijpen. Het
fietspad langs de Langelede tussen de N449 en de Nederlandse grens maakt immers deel uit van het netwerk
van lange-afstandsfietspaden dat de provincie zelf wil
realiseren. Omdat de provincie hiervoor geen subsidie
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kan krijgen van het Vlaams Gewest staat dit fietspad momenteel niet bovenaan onze prioriteitenlijst. Maar zoals ik
daarnet al zei, we willen de komende jaren nog een aantal andere fietsprojecten rond Puyenbroeck realiseren,
dus wil ik zeker laten onderzoeken of het mogelijk is om
op korte termijn dit project te realiseren. Daarbij wil ik ook
nagaan of we een bijdrage voor de fietsbrug kunnen leveren.”
IP: Vanuit onze gemeente was er steeds een veiligheidsprobleem om de kinderen met de fiets naar het provinciaal domein PUYENBROECK te laten rijden. We zien dat
er werken bezig zijn om een fietspad aan te leggen langs
het domein. Een fietspad zou de verbinding voor onze
jeugd naar het domein fors kunnen verbeteren. Welke
timing inzake realisatie?
Peter Hertog:
“In
oktober
heeft de Provincieraad
mijn voorstel
goedgekeurd
om een gescheiden
fietspad aan
te leggen dat
parallel loopt
met de Verbindingsweg, tussen Puyenbrug en de Santvoortdam. Het gaat om een dubbelrichting fietspad van
ongeveer 1,5 kilometer lang en 3 meter breed, dat ervoor
moet zorgen dat de fietsers zich apart van het autoverkeer op een veilige manier naar Puyenbroeck kunnen
begeven. Inmiddels heeft de Deputatie ook al een aannemer aangeduid, die in het voorjaar 2009 effectief met de
werken zal starten. De komende jaren hopen we nog
meer fietsprojecten rond Puyenbroeck te realiseren, maar
die zitten nog in de studiefase. Wanneer de plannen concreet zijn brengen we jullie zeker op de hoogte.”
IP: We hebben problemen als gevolg van het gemeentelijk structuurplan, problemen om enkele van onze sportverenigingen aan infrastructuur te helpen op onze gemeente. We hebben u al eerder gemeld dat de sportinfrastructuur op het Provinciaal domein een hulp zou kunnen
zijn via een betere samenwerking eventueel via het 3ebetalerssysteem? Ziet u hier kansen?
Peter Hertog: "Er zijn momenteel een 17-tal sportverenigingen van de gemeente Wachtebeke actief in het provinciaal sportcentrum Puyenbroeck, die in totaal ongeveer
94 uren per week gebruik maken van onze sportinfrastructuur. Zij betalen hiervoor de gangbare tarieven. Met
de sportverenigingen is er een samenwerkingsafspraak
voor het toekennen van uren en locaties. Er werd volgende voorrangsregeling uitgewerkt: het provinciebestuur, de
erkende sportfederaties en –organisa-ties, de verenigingen uit Wachtebeke die regelmatig gebruik maken van de
sportinfrastructuur, de scholen en tot slot de verenigingen
van buiten Wachtebeke. Sportverenigingen hebben voorrang op socio-culturele activiteiten; competitie heeft voorrang op training. Een 3e-betalerssysteem, waarbij de gemeente dus betaalt voor de verenigingen, behoort zeker
tot de mogelijkheden. Indien hiervoor interesse bestaat
vanuit Wachtebeke, dan volstaat het hiervoor onze diensten te contacteren. Wij staan altijd open voor een gesprek."
Lees verder pagina 10
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